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zvýšené tření, nesprávné zarovnání nebo to-
leranci dílů na výrobních zařízeních. S vyu-
žitím tohoto přístroje je možné zabránit zasta-
vení výroby tím, že se předejde vzniku závad.

Údržba elektrických zařízení

Při údržbě elektrických zařízení nabízí 
infračervená termografie možnost vyhodno-
tit zahřívání komponent zařízení s nízkým, 
středním a vysokým napětím. Tak je mož-
né včas detekovat vadné díly nebo připoje-
ní, a předejít tudíž vážnému nebezpečí po-
žáru nebo drahým odstávkám výroby. Funk-
ce obraz v obraze umožňuje uživateli rychle, 

snadno a jasně dokumentovat měření. Navíc 
testo 880 poskytuje integrovanou správu mě-
řicích míst pro zajištění jednoduchého pláno-
vání  inspekčních cest. 

Kontrola ve výrobě, výzkumu a vývoji

Při kontrole výroby, zajišťování kvality 
výrobků nebo ve výzkumu a vývoji je pou-
žití termokamery často předpokladem větší 
bezpečnosti a kvalitního zpracování výsled-
ků přesných situačních analýz. Vedle zjišťo-
vání cizích těles ve výrobních procesech lze 
s použitím termokamery rychle a bezdotyko-
vě rozpoznávat anomálie při zahřívání dílů 

výrobních zařízení. Pro přesnou detekci nad-
měrně zahřátých dílů, např. na deskách ploš-
ných spojů, postačí pro zaostření minimální 
vzdálenost od objektivu 10 cm.

Předvedení kamery

Společnost Testo, s. r. o., nyní nabízí ne-
závazné a bezplatné předvedení termokamery 
testo 880 přímo ve výrobním procesu zákaz-
níka. Zájemci o tuto prezentaci si mohou do-
hodnout termín ve společnosti Testo; kontak-
ty jsou uvedeny v inzerátu na str. 49.

(Testo, s. r. o.)

Běžné provozní snímače a akční členy
Jak vypadá běžný snímač nebo akční člen 

používaný v průmyslové praxi? Na tuto otáz-
ku odpovídá doporučení NE 131, zveřejněné 
sdružením NAMUR v dubnu 2009. Profily 
běžných provozních přístrojů vznikly slou-
čením údajů získaných z typických instala-
cí u uživatelů automatizační techniky, do-
tazováním odborníků, opět především z řad 
uživatelů automatizační techniky, a průzku-
mem trhu. Cílem bylo vytvořit profily typic-
kých provozních přístrojů, jež se vyskytují 
v 80 % instalací.

K čemu jsou takové profily dobré? Pře-
devším mají být vodítkem při vývoji nových 
provozních snímačů a akčních členů. Vzhle-
dem k tomu, že doporučení zahrnuje zvláště 
pohled ze strany uživatelů, je v něm obsaže-
no to, co uživatelé ve většině případů od této 
techniky požadují. Současně může doporuče-
ní sloužit i uživatelům jako vodítko při výbě-
ru vhodné techniky: jestliže přístroj v někte-
rých ohledech požadavky tohoto doporučení 
nesplňuje, je na místě opatrnost, protože ne-
jde o běžný provozní snímač a při jeho pou-
žití v průmyslu v běžných podmínkách a úlo-
hách se mohou vyskytnout problémy.

Obecná doporučení

Obecně doporučení mluví především 
o kvalitě, přesnosti, spolehlivosti a bezpeč-
nosti. Podle NAMUR mají běžné provoz-
ní přístroje vyhovovat požadavkům úrovně 
funkční bezpečnosti SIL 2, jejich doba ži-
vota má odpovídat době života celého zaří-
zení (která je obvykle 20 až 25 let), přičemž 
interval mezi kalibracemi by měl být při-
bližně pět let. Mělo by jít o přístroje určené 
do zóny 1, skupina C, teplotní třída T4. Je-li 
to možné, měla by být k dispozici také vari-
anta do zóny 22 a mělo by jít o přístroje jis-
krově bezpečné (Ex i). 

Nejistota měření by měla být obecně udá-
vána v celém měřicím rozsahu za normálních 

podmínek. Dodavatel by měl specifikovat vliv 
dalších provozních proměnných (teploty, tla-
ku apod.) a způsob jejich kompenzace.

Standardem by mělo být dvouvodičo-
vé připojení (kromě odůvodněných přípa-
dů). Analogové výstupy (popř. s protokolem 
HART) by měly být pasivní, jiskrově bezpeč-
né. Binární výstupy mají být v souladu s nor-
mou IEC 60947-5-6. Nemělo by být požado-
váno použití stíněného kabelu a zemnění by 
mělo být provedeno připojením k technolo-
gickému zařízení. 

U čtyřvodičového zapojení by napájení 
mělo být realizováno jako Ex e a výstupy by 
měly být pasivní Ex i nebo aktivní Ex e. Ana-
logové výstupy mají být galvanicky odděleny 
od pomocného napájení. 

Po mechanické stránce mají být přístroje 
dostatečně odolné. Běžné je, že všechny čás-
ti, které přicházejí do styku s měřeným mé-
diem, jsou z korozivzdorné oceli, ve speciál-
ních případech chráněné vhodným povlakem.

Z analýzy údajů uživatelů vyplynulo, že 
ve většině případů se požaduje možnost míst-
ně zobrazovat měřené hodnoty a místně na-
stavovat parametry.

Provozní snímače teploty

Doporučení dále stanovuje požadavky 
na jednotlivé provozní přístroje: snímače prů-
toku, tlaku, polohy hladiny a teploty a akční 
členy. Protože toto číslo časopisu Automa se 
zvláště věnuje snímačům teploty, jsou zde uve-
deny požadavky na běžné provozní snímače 
právě této veličiny. Zájemce o ostatní kompo-
nenty odkazuji na webové stránky společnos-
ti NAMUR (www.namur.de), kde je doporu-
čení (v angličtině nebo němčině) k dispozici.

Snímač teploty se obvykle skládá z něko-
lika částí, jež mohou být dodávány jako je-
den celek nebo i samostatně. Jsou to: ochran-
ná jímka, čidlo, převodník a připojova cí hla-
vice. 

U běžných snímačů teploty je pro jejich 
cenu rozhodující zpravidla cena ochranné 
jímky. Její provedení a použitý materiál zá-
visejí na měřeném médiu. Minimem u běž-
ného provedení je korozivzdorná ocel. Běž-
ná jsou přírubová provedení DN 25 až DN 50 
pro jmenovitý provozní tlak PN 40. 

Standardním čidlem je odporový senzor 
Pt100 s keramickým povlakem nebo bez něj 
(velikost 6 mm, třída přesnosti A). V mno-
ha odůvodněných případech (např. pro vy-
soké teploty) není vyloučeno použití jiných 
vhodných senzorů: Pt1000, termoelektric-
kých článků apod. 

Běžný převodník odpovídá doporučení 
NAMUR NE 89. Provozní teplota je –25 až 
+60 °C. Třída přesnosti je 0,1 % a reproduko-
vatelnost 0,2 %. Není vybaven zobrazovačem 
a měl by být schopen diagnostikovat přeruše-
ní vodičů a zkrat. Vstupy a výstupy mají být 
galvanicky odděleny. 

Provedení připojovací hlavice musí odpo-
vídat normě DIN 43735; konkrétní provedení 
(nízká hlavice, vysoká hlavice) a použitý ma-
teriál závisejí na dohodě výrobce a zákazníka.

Závěr

Doporučení NE 131 je pro výrobce senzorů 
vodítkem, jak vyrábět levné a kvalitní senzo-
ry a akční členy pro 80 % úloh, které se v prů-
myslu vyskytují. Vždy zůstane pětina úloh, kde 
se uplatní specifické verze těchto produktů, ať 
už levnější, méně přesné a méně odolné, nebo 
naopak dražší, přesnější a odolnější.

Ačkoliv doporučení není závazným stan-
dardem, jeho tvůrci oceňují význam standar-
dizace v této oblasti techniky, protože dodr-
žování standardů usnadňuje práci jak uživate-
lům při objednávání, tak inženýrským firmám 
při konstrukci zařízení a konec konců i výrob-
cům snímačů a akčních členů, zvláště jejich 
vývojovým kancelářím. 

(Bk)


